
 

 
 
Wilt u ook gedurende de week op de hoogte gehouden worden? Volg ons op Facebook : @DeZeeraket 
 

Belangrijke data: 
8 januari   : eerste schooldag in 2019 
11 januari    : opening van het thema “Door de ruimte met de Zeeraket”  
14 januari   : overstap DigiDuif naar Social Schools 
14-15-18 januari  : meedraaiweek gymnastiek 
14-25 januari   : cito afname 
11 februari   : rapport ophalen 
12 februari   : rapport gesprekken 
14 februari   : rapport gesprekken 
15 februari   : afsluiting thema “Door de ruimte met de Zeeraket” 
15 februari    : tot 12 uur school daarna vrij 
18-22 februari   : Voorjaarsvakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Allereerst wil ik u allemaal een mooi, bijzonder en gezond 2019 toewensen. 
Gisteren hebben wij als team hard gewerkt tijdens de studiedag aan de verdieping m.b.t. 
The Leader in Me. Geïnspireerd hebben wij de komende periode weer voorbereid. De 
komende weken zullen de gewoonten weer centraal staan in de groepen. Wellicht ziet u 
zelfs een nieuwe klassenmissies ontstaan! 
 
Voor de kerstvakantie heb ik iets meer informatie gekregen omtrent de nieuwe locatie. De 
planning staat op april 2021. Dat klinkt ver weg, maar daar zijn we zo. De school zal aan de 
dijk tussen Vis a vis en C-smart komen. Wanneer er stappen gezet worden met betrekking 
tot het ontwerp zal ik u daar uiteraard van op de hoogte houden. 
 
In eerdere Flessenposten heb ik al aandacht besteed aan het parkeren rondom de school 
tijdens het halen en brengen. Voor de kerstvakantie is er een buurtbewoonster bij mij 
langsgekomen om de situatie te bespreken. Zij kon niet naar haar werk aangezien er 
auto’s dubbel stonden geparkeerd en ook op de stoepranden stonden. Ik wil u echt met 
klem vragen om de auto in de omliggende straten te parkeren en er voor te zorgen dat de 
situatie voor iedereen veilig is. Ik ga er vanuit dat iedereen het met mij eens is dat we met 
elkaar ervoor moeten zorgen dat het allemaal goed verloopt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mayke van den Berg 
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Welkom 
Vandaag zijn er weer een aantal nieuwe 
leerlingen gestart op De Zeeraket.  
Wij verwelkomen en wensen hen een leuke en 
leerzame tijd op De Zeeraket toe. 
Sven    groep 1-2a 
Joy   groep 1-2b 
Quentin  groep 1-2c 
Miles    groep 1-2c 
David   groep 1-2d 
Evi    groep 1-2d 
Ruby   groep 3 
Dynand  groep 4 
Josedavid  groep 4-5 
Joãro   groep 5 
Gharell   groep 6 
Nadirah  groep 6 
Nicolai   groep 7 
Naduah  groep 8 
 
 

Opening thema “Door de ruimte met De Zeeraket” 
Aankomende vrijdag zullen we het nieuwe thema gaan openen. 
Zoals de titel doet vermoeden staat het heelal en natuurkundige 
verschijnselen centraal.  
Tijdens de opening zullen alle groepen een les volgen van het 
Planetarium, dat zal gebeuren in de gymzaal. Om die reden zullen 
de gymlessen deze dag niet doorgaan. Groep 3 zal wel starten in 
de gymzaal en groep 5 moet hier ook worden opgehaald. Tijdens 
dit thema zullen we de leerlingen uitdagen om zoveel mogelijk te 
leren van het universum en alles wat daar mee te maken heeft. 
Welke invloed heeft bijvoorbeeld de zon op het weer? Al met al weer mooie leermomenten 
in het verschiet.  

Personele zaken 
 Juf Claire heeft voor de kerstvakantie haar laatste werkdag binnen het onderwijs 

gehad. Zij heeft er voor gekozen om buiten het onderwijs haar carrière vorm te 
geven. Wij hebben haar veel plezier en succes gewenst.  
Voor de vervanging van juf Claire is juf Susan aangesteld. Juf Susan zal als zij-
instromer samen met juf Seya groep 1-2a gaan draaien.  

 We zijn wellicht wat vroeg, maar voor komend schooljaar zijn wij opzoek naar twee 
nieuwe collega’s. Mocht u iemand kennen zou u dan een balletje willen opgooien? 
We staan altijd open voor een gesprek om meer te vertellen over de school. 
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Meedraaiweek gymnastiek 
Volgende week is het tijd voor de tweede meedraaiweek 
van dit schooljaar. U bent van harte welkom om met een 
gymles mee te doen. In onderstaand schema staan de 
gymtijden van alle groepen. U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden bij de leerkracht. Juf Samantha hoopt veel 
gemotiveerde ouders te mogen verwelkomen tijdens de 
lessen.  
 
 Maandag  Dinsdag  Vrijdag 

8:30-9:15 1/2 b 8:30-9:15 5 8:30-9:15 3 

9:15-10:00 1/2 d 9:15-10:00 6 9:15-10:00 4 

10:00-10:45 1/2 a 10:00-10:45 7/8 10:00-10:45 4/5 

10:45-11:30 1/2 c 11:00-11:45 1/2 d 10:45-11:30 7/8 

11:30-12:00 Pauze 11:45-12:15 Pauze 11:30-12:00 pauze 

12:15-13:00 3 12:15-13:00 1/2 c 12:15-13:00  

13:00-13:45 4 13:00-13:45 1/2 b 13:00-13:45 6 

13:45-14:30 4/5 13:45-14:30 1/2 a 13:45-14:30 5 

14 januari overstap DigiDuif naar Social Schools 
Aankomende maandag zullen wij over gaan naar Social Schools. Beide organisaties zijn 
samen gegaan en hebben ervoor gekozen om de naam Social Schools te hanteren. Er 
zullen een aantal (positieve) veranderingen zijn, bijvoorbeeld dat de leerkracht via de app 
direct een foto met korte tekst kan plaatsen. Het is belangrijk dat u voor maandag alvast 
de Social Schools 3.0 app download op uw telefoon. U kunt hiermee met dezelfde inlog 
gegevens inloggen als van DigiDuif. In de bijlage vindt u een flyer met korte informatie. 
 

Wist u dat? 
 Wij genoten hebben van het kerstdiner? 
 De gevonden voorwerpen in het halletje staan? 
 Alle leerkrachten gecertificeerd zijn voor The leader in Me? 


